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 دبي- رنا إبراهيم
االبتـكار  معانـي  يـرادف  مدهشـًا  عنوانـًا  دومـًا  دبـي  تبـدو 
والطمــــــوح والحمـــاس واإلثـــــــــارة، فمشاريعهــــــا اإلبداعيـــــــــة 
واالسـتثنائية تتوالى لتحقق االنبهار والسـعادة، وها هو مشـروع 
قلـب أوروبـا، يضيـف إبداعـًا آخـر لمدينـة فـذة ذات رؤيـة وطمـوح 
المشـروع  هـذا  جماليـة  يزيـد  ومـا  مبتكـر،  مسـتقبلي  وتفكيـر 
تجسـيده لفكـرة المنـازل البحريـة العائمـة، التـي تـم تصميمهـا 
وهندسـتها وإنشـاؤها بـذكاء، فهـي قـارب دون دفـع، ومنتجـع ذو 
إذ  المـاء،  تحـت  نوعـه  مـن  فريـد  ومنتـج  فاخـر،  بحـري  أسـلوب 

تعتبـر هـي األولـى مـن نوعهـا علـى مسـتوى العالـم. 

المنازل البحرية العائمة... أيقونة دبي الساحرة
بتكلفة 5.5 مليار درهم.. ومن المتوقع أن يرى النور في 2017



15 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

دبـــي، رعـــاه اهللا، فـــي أن تمثـــل كل 
ـــا الخـــاص وتعكـــس  ـــرة طابعه جزي
الطـــراز الكائـــن فيـــه، وبالنســـبة 
إلـــى المنـــازل العائمـــة فهـــي تقـــع 
القـــارة  تمثـــل  جـــزر  ســـت  فـــي 
تطويرهـــا  تـــم  وقـــد  األوروبيـــة، 
خصيصـــاً للعائـــالت مـــع ضيوفهـــم 
وأطفالهـــم مـــن جميـــع األعمـــار.

 
تصميم مبتكر

أوروبيـــة  تجربـــة  لضمـــان 
مـــن  فريـــق  قـــام  أصيلـــة، 
ذوي  المعمارييـــن  المهندســـين 
الديكـــور  ومصممـــي  الخبـــرة 
اإلصـــدار  بإنشـــاء  الداخلـــي 
إديشـــن)  (سيغنيتشـــر  الموّقـــع 
لإلعجـــاب  مثيـــر  مزيـــج  وهـــو 
ـــراث  ـــد مـــن نوعـــه يجمـــع الت وفري
بمنطـــق  واإلماراتـــي  األوروبـــي 
معاصـــر لتوفيـــر الراحـــة للقاطنيـــن، فضـــالً عـــن تحقيـــق 
أســـلوب معيشـــة فاخـــرة داخـــل المـــاء فـــي الخليـــج العربـــي، 

الغـــرب. مـــع  الشـــرق  يلتقـــي  حيـــث 

دبي تصمم 
90 منزًال 
تحت الماء 
بعمق 3 أمتار 
و 70 سم

 Floating) «ضمـــن مشـــروع «ذا ســـي هـــورس العائـــم
Seahorse)  الكائـــن فـــي جـــزر العالـــم، والتابـــع لمشـــروع 
إحـــدى   ،Heart of Europe) يـــوروب   أوف  (هـــارت 
ـــات العطـــالت والمســـتوحاة مـــن التجـــارب الســـياحية  وجه
األوروبيـــة فـــي دبـــي. أطلقـــت «مجموعـــة كليندينســـت» 
(Kleindienst Group)،  أكبـــر شـــركة عقاريـــة أوروبيـــة 
فئـــة  مـــن  الســـكنية  الوحـــدات  مـــن  مجموعـــة  بدبـــي، 

 ،(Signature Edition)  » إديشـــن  «سيغنيتشـــر 
حـــول هـــذا المشـــروع قـــال فـــراس األخـــرس مديـــر 
المبيعـــات فـــي مجموعـــة كليندينســـت إن المنـــازل البحريـــة 
ـــة  ـــاة اإلماراتي ـــة وأســـلوب الحي العائمـــة مســـتلهمة مـــن ثقاف
ــياً  ــارزة، وذلـــك تماشـ مـــع إضافـــة التصاميـــم األوربيـــة البـ
مـــع توجهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
ـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم  مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدول
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(سيغنيتشر  الموّقع  اإلصدار  من  منزل  كل  ويمتد 
إديشن) من المنازل البحرية العائمة على مساحة 4004 
أقدام مربعة بشكل آسر وجذاب عبر ثالثة طوابق، حيث 
من  وفريدة  عديدة  سمات  يجمع  متكامًال  بيتاً  يصبح 
المنزل  يتطلبها  التي  التقنيات  إلى جانب أحدث  نوعها 

الذكي.
منها  رئيسة،  ثماني غرف  من  الواحد  البيت  يتكون 
المجلس السماوي فوق سطح الماء، وغرفة نوم سماوية 
نوم  وغرفة  مائية،  معيشة  وغرفة  العلوي،  الطابق  في 
أيضاً  المائي  الطابق  ويضم  المائي.  الطابق  في  مائية 
ترفيهية  مرجان  وغرفة  نوم،  وغرفة  للسيدات،  غرفة 
استخدام  يمكن  النهار  وخالل  للضيوف.  نوم  وغرفة 
جميع الغرف لخدمة أغراض مختلفة، وفي الليل يمكن 

تحويلها إلى أماكن للنوم.
ويضم الطابق ذو المظهر المذهل تحت الماء غرفتي 
الحياة  على  خالبة  وإطاللة  داخلية  حمامات  مع  نوم 
المرجانية  الُشَعب  فيها  بما  بالبيت  المحيطة  البحرية 
ذات األلوان المذهلة، حيث يمكن رؤيتها من غرفة النوم 
الرئيسة. وستمتد أماكن المعيشة في الطابق الذي تحت 
مستوى الماء وحده إلى مساحة 861 قدماً مربعاً، وستزيد 

مساحة الحديقة المرجانية على 600 قدم مربع.

 تقنيات خاصة
كما أوضح فراس األخرس أنه تم استخدام 
مواد معالجة ومدروسة ومقاومة للصدأ ولجميع 
البحر،   ملوحة  ومنها  األخرى،  البحرية  العوامل 
إجراء  على  عملنا  المقننة  الدراسة  «بعد  وقال: 
اآلليات  من  مجموعة  إلى  وتوصلنا  التجارب، 
واالعتبارات التي تساعدنا على إنشاء المشروع 
وفق أجود أنواع أنظمة البناء، مع توفير الصيانة 
الدورية التي تحفظ أمن وسالمة المشروع، ومن 
مع  البحر  اضطرابات  االعتبارات  هذه  ضمن 
من  العربي  الخليج  طبيعة  االعتبار  بعين  األخذ 

ناحية المد والجزر، وغيرها من األمور».  
وكشف األخرس أن تكلفة المشروع تجاوزت 
5٫5 مليار درهم، ويحتوي على 90 منزالً عائماً 
أمتار   3 يبلع  المشروع  وعمق  الخليج،  مياه  في 
يميز  «ما  وأضاف:  الماء.  تحت  سنتيمتراً  و70 
المشروع ويجعلنا نفخر به أنه منتج أوربي ولكن 
أسعار  وتبدأ  اإلمارات».  دولة  في  تنفيذه محلياً 

بيع الوحدات السكنية بـ 12 مليون درهم.




